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ولي العهد هنأ رئيس سريالنكا بالعيد الوطنياألمير هنأ رئيس سريالنكا بالعيد الوطني

بعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
الرئيس رانيــــل  إلى  تهنئة 
ويكرمسينغة رئيس جمهورية 
الدميوقراطيــة  ســريالنكا 
االشتراكية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيس 
سريالنكا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس رانيل 
ويكرمسينغة رئيس جمهورية سريالنكا الدميوقراطية 
االشتراكية الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

إشهار نقابة العاملني بالهيئة العامة للشباب

رسميًا.. تشكيل مجلس إدارة هيئة الغذاء

تعيني الظفيري واملنيخ واحلداد سفراء 
غير مقيمني في السودان وإيران واملكسيك

بيبي العميري مديرًا عامًا للهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة.. وناهد العتيقي نائبًا

أصدر النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة ورئيس 
مجلــس ادارة الهيئــة العامة 
للقوى العاملة الشــيخ طالل 
اخلالــد قــرارا وزاريــا رقم ٦
لســنة ٢٠٢٣ بشــأن إشــهار 
نقابة العاملني بالهيئة العامة 

للشباب جاء فيه:
مادة أولى:

العاملــني  تشــهر نقابــة 
بالهيئة العامة للشباب.

مادة ثانية:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر 
مع ملخص النظام االساسي في اجلريدة الرسمية.

وجاء في ملخص النظام االساسي للنقابة ما 
يلي: اجتمعت اجلمعية العمومية التأسيســية 
بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦ وقد مت االتفاق بني املؤسسني 
على تأســيس نقابــة العاملــني بالهيئة العامة 

للشباب ويقضي نظامها االساسي مبا يلي:
- يقبــل في عضويــة النقابة كل من يعمل 

موظفا بالهيئة العامة للشباب.
- تنعقد اجلمعية العمومية للنقابة مرة في 

شهر فبراير كل سنتني بصفة عادية.
- يتكون مجلس ادارة النقابة من خمســة 

اعضــاء تنتخبهــم اجلمعية 
العمومية عن طريق االقتراع 

السري ملدة اربع سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس 
االدارة مــن بينهــم فــي اول 
اجتمــاع لهم هيئــة للمكتب 
تتكــون مــن رئيــس ونائب 
للرئيــس وأمــني الصنــدوق 

وامني سر.
- رئيــس مجلس االدارة 
هو املمثل القانونــي للنقابة 

امام جميع اجلهات.
- تبدأ السنة املالية للنقابة 
من بداية شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر.

- قيمة االشتراك كالسنوي لعضوية النقابة 
هو مبلغ ٢ د.ك.

- رسوم االنضمام الى النقابة قدره ٥ د.ك 
يدفع مرة واحــدة عند انضمام العضو او عند 

اعادة قيده.
- تــودع امــوال النقابــة في احــد البنوك 
الكويتية باســم نقابة العاملني بالهيئة العامة 

للشباب.
- حــددت الالئحة اختصاصــات اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية واختصاصات 
مجلس االدارة والدفاتر التي متسكها النقابة.

صدر مرســوم رقم ٢٢
لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل مجلس 
إدارة الهيئة العامة للغذاء 

والتغذية جاء فيه:
مادة أولى:

ادارة  يشــكل مجلــس 
للغــذاء  العامــة  الهيئــة 
اربــع  والتغذيــة  -ملــدة 
سنوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة - على النحو التالي:
١ - د.رمي غازي سعود 
الفليــج - رئيس مجلس 

االدارة - املدير العام.
٢ - وكيــل الوزارة املســاعد لشــؤون 
الصحة العامة - عضوا - وزارة الصحة.

٣ - نائب املدير العام لشــؤون املنافذ 

للجمارك - عضوا - االدارة 
العامة للجمارك.

٤ - الوكيــل املســاعد 
لشــؤون حماية املستهلك 
- عضوا - وزارة التجارة 

والصناعة.
٥ - د.شروق عبداللطيف 

بودي - عضوا متفرغا.
فهــد  د.حســام   -  ٦
العميرة - عضوا متفرغا.

٧ - د.وفاء بدر الصباح 
- عضوا متفرغا.

مادة ثانية:
على وزير الصحة تنفيذ هذا املرسوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم برقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعيني 
سفراء غير مقيمني جاء فيه:
مادة أولى: يعني كل من:

١ - فهــد مشــاري الظفيري - ســفير 
الكويت لدى جمهورية السودان - باالضافة 
الى عمله ســفيرا للكويت لدى جمهورية 

تشاد.
٢ - بدر عبداهللا املنيخ - ســفير دولة 
الكويت لدى اجلمهورية االسالمية االيرانية 

- باالضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى 
جمهورية تركمانستان.

٣ - صالح ســليمان احلداد - ســفير 
الكويت لدى الواليات املكسيكية املتحدة- 
باالضافــة الى عمله ســفيرا للكويت لدى 

غواتيماال.
مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ 
هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١٨
لسنة ٢٠٢٣ بتعيني مدير 
عام الهيئة العامة لشوون 

ذوي االعاقة جاء فيه:
مادة اولى: تعني بيبي 
حمد العميري مديرا عاما 
للهيئــة العامة لشــؤون 
ذوي االعاقة بدرجة وكيل 

وزارة.
كما صدر مرسوم رقم 
١٩ لســنة ٢٠٢٣ بتعيــني 
نائــب مدير عــام الهيئة 
ذوي  لشــؤون  العامــة 

اإلعاقة جاء فيه:
مادة اولى: تعني ناهد عبد الرزاق العتيقي 

الشيخ طالل اخلالد

د. رمي الفليج

صالح احلدادد. فهد الظفيري بدر عبد اهللا املنيخ

ناهد العتيقيد. بيبي العميري

القمص بيجول لـ «األنباء»: احتفاالت الكويت الوطنية 
نستذكر معها قيم السالم واحلرية والفداء

الشطي في «غينيس» مسجًال أسرع سباحة لعبور جون بحري

محمد اجلالهمة

هنأ القمص بيجول األنبا 
بيشوي الكويت قيادة وشعبا 
باألعياد الوطنية. وقال: أود 
وباإلنابــة عن نيافــة األنبا 
انطونيــوس مطران القدس 
والكويــت والشــرق األدنى 
وعن إخواني كهنة الكنيسة 
القبطيــة وأبنــاء الكنيســة 
القبطيــة أن أرفــع إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
التهاني مبناســبة  خالــص 
االحتفال بالعيد الوطني الـ٦٢

وعيد التحرير الـ٣٢.
كمــا هنأ رئيــس مجلس 
األمة أحمد السعدون ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 

حقق العقيد الركن بحري 
م. يوســف خليل الشــطي 
رقما قياســا عامليــا جديدا 
باسم الكويت في موسوعة 
غينيس لألرقام القياســية 
مسجال أسرع سباحة لعبور 
جون بحــري لفئة الرجال، 
وذلك بعد أن قطع اخلميس 
املاضي مسافة ٢١ كيلومتر 
ســباحة في جــون الكويت 
(من رأس الصبية إلى نادي 
الكويتي)  ضباط اجليــش 
بفترة زمنية اســتغرقت ٩

ساعات و٤٤ دقيقة محطما 
الرقم القياسي العاملي السابق 

البالغ ١٢ ساعة.
وقد حضر احلدث ممثلون 
ومحكمــون رســميون من 
موسوعة غينيس، حيث قام 
رأفت توفيق احملكم الرسمي 
للموسوعة بتقدمي شهادة هذا 
اإلجناز للعقيد الشطي، الذي 
أهدى هــذا اإلجناز صاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
العهد الشعب الكويتي، كما 
شــكر النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 

وقــال األنبــا بيجول في 
تصريح لـ «األنباء» إن هذه 
املناســبة الغاليــة تدعونــا 
الى ان نســتذكر قيم السالم 
واإلنســانية واحلرية وقيم 

األميركيــة (الســيلز) فــي 
بطولــة تخطــي احلواجــز 
وقــدرة التحمل فــي ٢٠١٦، 
وبطــل العالم فــي رياضة 
تخطــي احلواجــز وقــدرة 
التحمل (ســبارتان) للفئة 
العمريــة فــي ٢٠١٩، وأول 
كويتــي وخليجــي وثالث 
عربــي يتســلق قمــة جبل 

عــن امله فــي ان يــدمي لنا 
نعمة األمن واالستقرار وأن 
يعيد أمثال هذه األعياد وأن 
يرفع اهللا عن العالم العنف 

واحلروب والغالء والوباء.
هــذا، وبالتزامن مع رفع 
علــم الكويــت ايذانــا ببدء 
احتفاالت االستقالل والتحرير 
قامت الكنيســة القبطية في 
حولي بوضــع عدة لوحات 
احتفائية والتزين باإلضاءات 
املبهجة. وتضمنت اللوحات 
الكبيرة التــي وضعت على 
أرجاء الكنيسة «دام لنا سمو 
األمير .. رجل النهضة واحملبة 
والسالم واحة احملبة.. كويت 
املشاعر واإلنسانية... حامل 
مشــعل الوطنيــة واإلخــاء 
بشهادة اجلميع .. دامت لنا 

وللكل».

 (Kona Iron man) احلديدي
في ٢٠٢٢ ويجتاز الســباق، 
هذا الى جانــب انه حاصل 
على املركز األول في بطوالت 
تخطــي احلواجــز وقــدرة 
التحمل العاملية في كل من: 
اليابان، كوريــا اجلنوبية، 
تايوان، هونغ كونغ، ماليزيا، 

سنغافورة وإندونيسيا.

التضحيــة والفــداء ألجــل 
الكويت الغالية ونهج الكويت 
املســالم واحتضانهــا مئات 

اآلالف من املقيمني.
وأعــرب القمص بيجول 

امادابلــم وإنــزال أكبر علم 
بالعالــم من قمة جبل (علم 
الكويت) في ٢٠١٩، كما حقق 
املركز األول بالفئة العسكرية 
لبطولــة الرجــل احلديدي 
٢٠٢٢ فــي   (Iron man)

املقامة في الواليات املتحدة، 
وايضا هو أول كويتي يتأهل 
لبطولة أبطال العالم للرجل 

الكنيسة القبطية تزينت لألعياد بوضع عدة لوحات احتفائية واإلضاءات املبهجة

إجناز تاريخي للكويت مسجالً ٩ ساعات و٤٤ دقيقة

الكنيسة القبطية تزينت لألعياد القمص بيجول االنبا بيشوي

العقيد يوسف الشطي متسلما شهادة «غينيس» من رأفت توفيق العقيد يوسف خليل الشطي

أحمد نواف األحمد الصباح 
والنائب االول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

طالل اخلالد.

الدفــاع  الداخليــة ووزيــر 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
على رعايته ودعمه لتحقيق 

هذا اإلجناز العاملي.
اجلدير بالذكر أن الشطي 
حقــق العديد من البطوالت 
واإلجنازات العاملية باســم 
الكويت وهــي: املركز األول 
اخلاصــة  القــوات  علــى 

ملشاهدة الڤيديو

تشغيل أولى محطات التحويل الرئيسية في املطالع الثالثاء
دارين العلي

تقوم وزارة الكهرباء واملاء الثالثاء 
املقبل بتشغيل اولى محطات التحويل 
جهد ١١/١٣٢ كيلو ڤولت في منطقة املطالع 
بعد ان انتهت الشهر املاضي من تشغيل 
جميع محطات اجلهد ٤٠٠ كيلوڤولت.

وقالــت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان احملطة التي ستشــغل يوم الثالثاء 
ضمن ٣ محطات سيتم تشغيلها خالل 
الشــهر اجلاري من اجمالي ٣٦ محطة 
حتويل رئيسية سيتم بتشغيلها تباعا، 
وحسب اخلطة الزمنية املوضوعة لذلك.
ولفتــت املصادر الــى انه ومع بدء 

تشــغيل محطات التحويل الرئيسية 
ســتتمكن الــوزارة من بدء التشــغيل 
التجريبي للمحطات الثانوية التي تغذي 
املنازل، متوقعة ان تتمكن الوزارة من 
ايصــال التيار الى املنــازل قبل املوعد 
احملدد فــي مايو املقبل وفــق البرامج 
واجلداول الزمنية. في سياق متصل، 

اعلنت وزارة الكهربــاء واملاء عن بدء 
استقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي 
للقطعتني ١و ٢ في منطقة جنوب عبداهللا 
املبارك، وتضمان حوالى ٨٧٢ قسيمة، 
وذلك بعد انتهائها من تشغيل ٢٣ محطة 
حتويل ثانوية بالتنسيق مع املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.

بدء استقبال إيصال التيار في «جنوب عبداهللا املبارك»

نائبا ملدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمـــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس رانيــل 
ويكرمسينغة رئيس جمهورية 
الدميوقراطيـــة  سريالنكــــا 
االشــتراكية الصديقــة، عبــر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية سريالنكا 
الدميوقراطيــة االشتراكيـــة 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 

واالزدهار.

وزير اخلارجية السعودي 
وصل الكويت

وصل وزيــر اخلارجية في اململكــة العربية 
السعودية صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان 

بن عبداهللا إلى الكويت في زيارة رسمية.
وكان في اســتقبال سموه لدى وصوله مطار 
الكويت الدولي وزير اخلارجية الشــيخ ســالم 

العبداهللا.
كما كان في اســتقباله صاحب السمو األمير 
ســلطان بن سعد بن خالد سفير خادم احلرمني 
وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل استقباله وزير اخلارجية السعودي صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللالشريفني لدى الكويت وعدد من منتسبي السفارة.


